
CHÀO CÁC EM! 

  

 Trước hết, Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản xin được chúc mừng tất cả 

các em đã xuất sắc vượt qua kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021-2022 đầy thử 

thách trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để trở thành Tân Sinh viên 

Khóa 47 của Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản – Trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM. 

 Do phải thích ứng với tình hình xã hội trong điều kiện giản cách nên việc đăng ký 

nhập học chính thức sẽ được thực hiện theo qui trình khác biệt so với các năm trước. Do 

vậy, Khoa gửi lại các em Thông báo “Hướng dẫn thủ tục nhập học” (đã được gửi kèm 

với mail thông báo trúng tuyển của các em từ phòng Đào tạo trường) với từng giai đoạn 

và các bước cụ thể. Các em vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong file đính kèm và hoàn tất 

các thủ tục nhập học TRƯỚC 17H00 NGÀY 26/09/2021 (CHỦ NHẬT). 

 Bên cạnh đó, với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các em trong quá trình làm thủ 

tục nhập học cũng như giải đáp những thắc mắc trong việc đăng ký ngành (Quản lý Đất 

đai và Bất Động Sản) và các chuyên ngành học phù hợp chuyên sâu thuộc Ngành Quản lý 

Đất đai, bao gồm: “Quản lý Đất đai”, “Công nghệ địa chính”, “Địa chính và Quản lý đô 

thị”, Khoa sẽ tổ chức BUỔI HƯỚNG DẪN TRỰC TUYẾN nhằm hướng dẫn, giải đáp 

các vướng mắc trong thủ tục và tư vấn lựa chọn chuyên môn bổ ích cho các em: 

Thời gian: từ 13h 30p đến 16h 00p ngày 24 tháng 09 năm 2021 (THỨ SÁU) 

  Cách thức tham dự: Các em vào đường link được gửi kèm trong email cá nhân 

(dự thi tốt nghiệp) của các em vào khoảng thời gian trên hoặc vào link sau.  

Ngành Bất động sản: 

Phòng 1: https://meet.google.com/bfu-sqcn-zsc  

Phòng 2: https://meet.google.com/mnq-gkpk-fzz  

 

 

Ngành QLĐĐ: 283 sinh viên 3 phòng 

Phòng 1: https://meet.google.com/xgz-xnkt-zvr  

https://meet.google.com/bfu-sqcn-zsc
https://meet.google.com/mnq-gkpk-fzz
https://meet.google.com/xgz-xnkt-zvr


P2: https://meet.google.com/kdv-zmdm-thr  

P3: https://meet.google.com/rym-xbns-qbj  

Chúc các em nhiều sức khỏe và gặt hái thành công trên con đường mình lựa chọn. 

Thân mời! 

P/S. Nếu có khó khăn trong việc tham gia buổi hướng dẫn, các em cũng có thể liên 

hệ theo hai hình thức: 

1.  Gửi các câu hỏi thắc mắc vào hộp thư điện tử của Khoa tương ứng với 

từng ngành và chuyên ngành trước 12h00 ngày 23/09/2021 (thứ năm). Cụ thể: 

- Đối với ngành Bất động sản: bmbds@hcmuaf.edu.vn 

- Đối với ngành Quản lý Đất đai:  

+ Chuyên ngành Quản lý Đất đai: bmcspl@hcmuaf.edu.vn 

+ Chuyên ngành Công nghệ Địa chính: bmcndc@hcmuaf.edu.vn 

+ Chuyên ngành Địa chính và Quản lý Đô thị: bmqh@hcmuaf.edu.vn 

2. Tân sinh viên gặp bất cứ trở ngại, khó khăn nào trong quá trình xác nhận 

nhập học, vui lòng liên lạc ngay với Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM để được chia sẻ, hướng dẫn và hỗ trợ.  

Người liên lạc: TS. Võ Thái Dân, Trưởng Phòng; Di động: 0919 074 386 (cũng là 

số tài khoản zalo), Email: vothaidan@hcmuaf.edu.vn 

Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn; 

Website: ts.hcmuaf.edu.vn; 

Facebook: NongLamUniversity 
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